
OBČINSKI SVET  

ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE BELTINCI 

 

ZAPISNIK 
12. redne seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 

Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila  v torek, 23.02.2016 ob 17.00 uri, 
v sejni sobi Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci. 

 

 
Sejo je vodil predsednik odbora Igor Adžič. 
 
Na seji so bili prisotni člani in članice Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti: Igor Adžič, Marjeta Močnik, Štefan Pozderec, Tomaž Rous, Mirko Sraka, 
Genovefa Virag, Ana Marija Vučko, Bojan Žerdin.  
 
Svojo odsotnost so opravičili: Sandra Vöröš 
 
Na seji so bili prisotni tudi ostali vabljeni: direktorica ZTK Beltinci Elica Horvat, v.d. direktor 
občinske uprave Slavko Petek in sodelavki občinske uprave Tatjana Trstenjak in Aleksandra 
Godina.  
 
Predsednik Igor Adžič je ugotovil, da je glede na število prisotnih članov odbor sklepčen.  
 
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 12. redne seje Odbora za 
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti:  

1. Sprejem zapisnika 11. redne seje odbora. 
2. Predlog cene storitve Pomoč družini na domu za leto 2016. 
3. Določitev višine odpusta dolgov v vzgojno izobraževalnih zavodih Občine Beltinci. 
4. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci. 
5. Pobude in vprašanja. 

 
V razpravi na temo dnevnega reda ni sodeloval nihče, zato je predsednik dal na glasovanje: 
 
Predlog sklepa št. 01/2016: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti sprejme vsebino dnevnega 
reda 12. redne seje odbora. 
  
Navzočih je bilo 8 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 8 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
 
 



AD 1  

 SPREJEM ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE ODBORA 

 
V razpravi pri tej točki ni sodeloval nihče, zato je predsednik dal na glasovanje: 
 
Predlog sklepa št. 02/2016: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti sprejme zapisnik 11. redne 
seje odbora v predlagani obliki in vsebini.  
 
Navzočih je bilo 8 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 8 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
   

AD 2 

PREDLOG CENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2016 
 

Gradivo za točko so člani prejeli s sklicem seje. Predsednik odbora in v.d. direktor občinske 
uprave sta podala še kratka pojasnila.  
 
V razpravi ni sodeloval nihče. 
 
Predlog sklepa št. 03/2016: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu 
Občine Beltinci, da poda soglasje k določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu, ki jo začasno na območju Občine Beltinci izvaja Dom starejših Rakičan in 
k subvencioniranju te cene v letu 2016 v predloženi vsebini. 
 
Navzočih je bilo 8 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 8 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  

 

AD 3 

DOLOČITEV VIŠINE ODPUSTA DOLGOV V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH OBČINE BELTINCI 

 

Gradivo za to točko so člani prejeli s sklicem seje. Predsednik odbora Igor Adžič in v.d. 
direktor Slavko Petek sta jo dodatno obrazložila.  

V razpravi so sodelovali: Štefan Pozderec, Tomaž Rous, Igor Adžič, Slavko Petek.  
 
Po razpravi je dal predsednik na glasovanje predlog sklepa: 



 
Predlog sklepa št. 04/2016: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu 
Občine Beltinci v sprejem naslednji sklep: 

1. Javna zavoda VVZ Vrtec Beltinci in Osnovna šola Beltinci upravičenim dolžnikom iz 
naslova neplačila vrtca in šolskih storitev dolg odpišeta v višini 9.936,34 EUR. 

2. Javna zavoda dogovore o odpustu dolgov skleneta na način, da bo odpust 
računovodsko evidentiran v poslovnem letu 2016. 

3. Občina Beltinci Vrtcu Beltinci zagotovi 50 odstotkov sredstev za odpis dolga. Ostala 
sredstva za odpis dolgov se zagotovijo v breme prihodkov zavodov oz. presežka 
prihodkov zavodov iz prejšnjih let. 

 
Navzočih je bilo 8 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 8 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 

AD 4 

PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO BELTINCI 

 
Gradivo sta obrazložili sodelavka občinske uprave Tatjana Trstenjak in direktorica ZTK Elica Horvat.  
 
V razpravi so sodelovali Ana Marija Vučko, Genovefa Virag, Štefan Pozderec, Igor Adžič, Slavko Petek.  
 
Po končani razpravi je predsednik odbora dal na glasovanje:    
 

Predlog sklepa št. 05/2016: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem 
in kulturo Beltinci v predlagani vsebini in obliki, v prvi obravnavi. 
 
Navzočih je bilo 8 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 7 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
 

AD 5 

POBUDE IN VPRAŠANJA 

 
Člani odbora niso imeli pobud in vprašanj, zato je predsednik Igor Adžič sejo zaključil ob 
19.15 uri. 
 
 
Zapisnik pripravila:                                                                                       Predsednik odbora: 
Aleksandra Godina             Igor Adžič 


